ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2012000022
Ordinària
16 d'octubre de 2012
12:30
12:35

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
PSC-PM
PP
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Jordi Vidal Perez
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 d’octubre de 2012.
2. Atorgament gratuïtat quota activitat de Ioga
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 3 d’octubre de 2012, la tècnica de Benestar Social ha emès un informe en el
qual sol·licita que es tramiti l’exempció de pagament de la quota de l’activitat esportiva
de Ioga de la senyora Jenny Mager Watjen.
2. Amb data 8 d’octubre de 2012 el coordinador d’Esports ha emès informe en el qual
proposa la tramitació de l’exempció de pagament, ja que l’ordenança fiscal 4.11, que
regula la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i prestació de
serveis d’esports i cursets, contempla la possibilitat d’atorgar la gratuïtat o reducció de
la taxa, en atenció a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis social sobre la igualtat d’oportunitats.
Decret 151/2008, de 29 de juliol, sobre la gestió de les prestacions econòmiques
d’urgència social de caràcter social.
Ordenança fiscal 4.11, reguladora de la taxa per la utilització dels béns,
instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la gratuïtat de la quota de l’activitat de Ioga, regulada a la vigent
ordenança fiscal núm. 4.11, a la senyora Jenny Mager Watjen amb DNI 43514893C.
Segon .-

Notificar aquest acord al servei de Benestar Social de l’Ajuntament.

3. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els procediments municipals, junt amb la seva documentació
degudament complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió
Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
Territori
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C3X017 Ocupació de la via pública per la col·locació de contenidors i sacs de runes
derivats d’una obra.
Seguretat Ciutadana
C3X022 Ocupació i reserves temporals d’estacionament, de contenidors i sacs de runes
no associats a obres.
C3X023 Ocupació i ús comú especial de la via pública per a talls de carrers.
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
Carpeta Ciutadana i a l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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